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Durperrondje
        Niet geschikt voor kinderwagens
        Hond aangelijnd toegestaan
        Gehele jaar toegankelijk
        Laarzen kunnen nodig zijn

Gebied: natuurgebied Dorpzicht & De Cocksdorp 
Lengte: ca. 5 km (tijdsindicatie 1 uur)

Startpunt: parkeerterrein tegenover de RK-kerk, Molenlaan 2, De Cocksdorp  
Ga rechtsaf de Kikkertstraat in en loop deze helemaal uit. Bij de dijk ga je 
rechtsaf. Na zo’n 500 meter sla je rechtsaf over het bruggetje en volg je de 
bewegwijzering van het Noord-Hollandpad (rood/gele sticker). Net voor de 
Hollandseweg neem je het pad rechtsaf. Bij de Postweg ga je rechts en dan 
steek je over, links de Roggeslootweg in. Neem heterste pad (met blauwe 
paaltjes) rechtsaf. Bij het fietspad sla je rechtsaf en steek de weg over. 
Ga linksaf de Molenlaan in, terug naar het startpunt.

Leuk om te weten

A   Langs de dijk zie je aan de linkerkant van de 
weg (Lancasterdijk) een bijzonder monument: de 
Schicht. Dit verbeeldt de oostkant van het eiland en 
herinnert aan de verhoging van de Texelse zeedijken 
tot deltahoogte (1961-1981).

B   Het brede water is de Roggesloot. Ooit stond de 
kreek in open verbinding met zee. Het is vernoemd 
naar de roggen die hier ook na de inpoldering nog 
rondzwommen. Het overtollige water uit de polder 
wordt er opgevangen. In het rietkragen broeden 
verschillende zangvogels.

C   Natuurgebied Dorpzicht grensde ooit direct aan 
de Waddenzee. Bij hoogwater liep de kwelder onder. 
Na de inpoldering in 1835 werd het agrarisch land. 
Sinds 2016 krijgt de natuur weer alle ruimte. Je vindt 
hier veel weidevogels en bijzondere planten.

Durperrondje  Lengte: 5 km

Leuk om te doen
•  Bezoek IJsboerderij Labora! Hier wordt 

ambachtelijk ijs gemaakt met melk van eigen 
koeien. Je kunt er ook zelf melk tappen. In de stal 
kun je ziet hoe de koeien worden gemolken door 
melkrobots. 

•  Neem eens een golfles. Ontdekt zelf waarom 
golf zo’n populaire sport is! Golfbaan De Texelse 
is een 18-holes (openbare) links course baan in 
een prachtig natuurgebied. Je kunt er golflessen 
nemen en beginners zijn welkom op de Par 
3-baan.

Kijk voor meer informatie op www.texel.net en vul rechtsboven het 
trefwoord waarnaar je wilt zoeken in.
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